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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente artigo encerra o resultado do zoneamento ambiental para região de 

Pariquera-Açu. que teve início a partir da discussão teórica e atividades práticas 
executadas na disciplina de Geomorfologia Aplicada ao Planejamento e Gestão 
Ambiental oferecida aos alunos de graduação do curso de Geografia da Universidade de 
São Paulo – USP durante o primeiro semestre do ano letivo de 2008. Tal disciplina tem 
por objetivo oferecer aos alunos de geografia da instituição uma proposta de aplicação 
dos conhecimentos geográficos através do relacionamento dos diversos componentes da 
paisagem e suas interações com as atividades socioeconômicas voltados a uma proposta 
ordenamento territorial. 

 
Para tanto foram desenvolvidos diversos estudos temáticos (analíticos) sobre 

temas relacionados aos recursos naturais, uso e ocupação do solo e legislação ambiental 
pertinente, a fim de se chegar a um estudo sintético expresso através do diagnóstico 
ambiental que é subsídio à proposta de zoneamento ora apresentada. A área escolhida 
para a aplicação do estudo, foi o Vale do Ribeira do Iguape. Já que a referida região 
apresenta grande diversidade ambiental. Embora tenha sido feito reconhecimento de 
campo de todo o médio/baixo Ribeira, foi selecionada a folha Pariquera-Açu como área 
de aplicação para o desenvolvimento da presente proposta de zoneamento. 

 
A folha Pariquera-Açu (SG-23-V-A-IV-1) está inserida no Vale do Ribeira do 

Iguape, localizado na porção sul do Estado de São Paulo – Brasil (figura 01). Referida 
região encerra um quadro bastante complexo, tanto do ponto de vista das condições 
físico-naturais quanto dos aspectos socioeconômicos. A área que envolve a região em 
apreço está inserida na Depressão Tectônica do Baixo Ribeira. Os processos 
morfodinâmicos que originaram tal depressão estão relacionados a atividade tectônica 
que propiciaram re-ativação de falhas que originaram de um lado o horst da Serra do 
Mar e outro o gráben que corresponde a depressão tectônica do Ribeira do Iguape. 

 
O território em apreço foi um dos primeiros núcleos de colonização do estado 

de São Paulo remontando a meados do século XVI. Apesar de já ter atravessado 
diversos ciclos econômicos chegando a ser uma das regiões mais ricas da província 
quando do ciclo da mineração, atualmente, a região apresenta um quadro de estagnação 
econômica, tornando-se uma área de bastante contrastes por ser uma das mais pobres do 
estado mais rico do Brasil. 

 



 
Figura 01 – Mapa de Localização. 

 
 

A preocupação principal deste artigo foi estabelecer um estudo geográfico 
voltado ao planejamento ambiental de modo a promover um adequado processo de 
ordenamento territorial, considerando de um lado as potencialidades de uso e 
exploração dos recursos naturais e de outro as limitações impostas pela fragilidade dos 
ambientes face os processos produtivos. 
 
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O alcance dos objetivos anteriormente mencionados só pode ser efetivado 

através da utilização de uma metodologia que considere as relações mútuas 
estabelecidas entre as diversas componentes da natureza. Nesse sentido, Ross (2003) 
chama atenção que os diferentes ambientes naturais encontrados na superfície da terra 
são decorrentes das relações de trocas de matéria e energia entre as componentes 
naturais. Por isso mesmo, deve-se considerar as intervenções das atividades humanas 
sobre os diferentes sistemas ambientais, pois essas alterações promovem mudanças 
significativas na sua estrutura e funcionamento. 

 
A metodologia utilizada está alicerçada na análise ambiental integrada. 

Referida abordagem considera as relações mútuas de interdependências entre as 
componentes naturais e suas interações com o desenvolvimento das atividades 
socioeconômicas. 

 
Ainda segundo Ross (op. cit) os trabalhos aplicados ao planejamento e gestão 

ambiental devem necessariamente envolver os aspectos relacionados à 
compartimentação topográfica, à caracterização dos padrões de formas das vertentes, 



assim como suas relações com as rochas, solos, clima, recursos hídricos e vegetação, 
classificando assim as formas de relevo quanto à sua fragilidade face as intervenções 
humanas. Partindo-se desses pressupostos é possível identificar problemas relacionados 
ao uso e conservação dos recursos, indicando formas conformes uso e ocupação do 
espaço. 

 
Os estudos ambientais na abordagem geográfica são de fundamental 

importância para que se possa atingir adequados diagnósticos a partir dos quais torna-se 
possível elaborar prognósticos (ROSS, 2003). É justamente por este complexo conjunto 
de relações que se deve realizar trabalhos práticos (estudos técnicos) de caráter 
geomorfológico engajado ao planejamento socioeconômico e ambiental. 

 
Os procedimentos adotados para execução do zoneamento ambiental da área 

compreendida pela folha de Pariquera-Açu envolveram atividades de campo e 
escritório, cujo objetivo primordial foi promover a elaboração de mapeamento básico e 
temático com intuito de proceder a observação e sistematização dos dados de forma a 
possibilitar a realização de uma proposta de zoneamento expressa cartograficamente. 

 
O mapeamento foi procedido com base na utilização da cartografia básica e 

temática pré-existente; na utilização de modernos produtos de sensoriamento remoto; e 
criterioso controle de campo. A partir disso, confeccionou-se diferentes mapas que 
objetivavam o conhecimento integrado para produção de um diagnóstico através do 
inventário dos recursos naturais e as condições de uso e ocupação da região. Com base 
nessas informações foi possível realizar o prognóstico expresso no mapa de zoneamento 
ambiental. 

 
2.1 Procedimentos Operacionais 
 

A cartografia básica em escala 1:50.000 foi adquirida em meio digital junto ao 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), após a aquisição da informação 
vetorial em formato DGN, os vetores foram importados ao software de GIS ArcGis 9.1, 
onde foi procedida a correção da base cartográfica e inserção dos valores altimétricos 
nas curvas de nível, procedimento indispensável para posterior elaboração do mapa 
hipsométrico e do mapa clinográfico, executados no mesmo software. 

 
O mapeamento geomorfológico considerou proposta metodológica de Ross 

(1992) que estabeleceu classificação do relevo em seis níveis taxonômicos, para tanto, 
são trabalhados os conceitos de morfoestrutura e morfoescultura para a definição dos 
níveis taxonômicos. Segundo Ross (2003), o mapeamento geomorfológico deve 
representar os diferentes táxons do relevo, plenamente compatíveis com a escala de 
investigação, de forma a tornar o mapa de fácil leitura sem excesso de informações. 

 
Foi organizada uma tabela que estabelecesse correlação entre as formas de 

relevo com a as litologias que a sustentam, a cobertura pedológica, altimetria e 
declividade das vertentes. Trata-se de um mapa de compartimentação geomorfológica 
que retrata o modelado, litologias dominantes, cobertura pedológica e traz informações 
morfométricas. 

 



O mapa de uso e ocupação foi procedido com base na interpretação visual dos 
produtos de sensoriamento remoto e investigação de campo, assim, foi possível 
sintetizar em cada polígono as formas de uso dominantes. 

 
O mapa de fragilidade encerra o diagnóstico ambiental da área. Referido mapa 

sintetiza as condicionantes naturais com as formas de uso e exploração dos recursos, 
considerando a legislação ambiental pertinente. O mapeamento foi procedido conforme 
metodologia proposta por Ross (1994). A partir da interrelação dessas informações é 
possível estabelecer a maior ou menor fragilidade ambiental face as intervenções 
humanas. 

 
O zoneamento é a síntese das condições naturais e socioeconômicas (ROSS, 

1994). Trata-se de um produto mais complexo por envolver todas as informações 
anteriormente levantadas. A elaboração do mapa considera as potencialidades e as 
limitações impostas pela maior ou menor fragilidade dos ambientes às intervenções 
humanas. Com base nessas informações é possível estabelecer polígonos (zonas) com as 
respectivas diretrizes (recomendações de uso). 

 
3. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

 
No contexto geomorfológico podem ser destacas na escala de estudo 

(1:50.000) cinco unidades geomorfológicas associadas a duas unidades morfoestruturais 
denominadas de Faixa de Dobramentos do Atlântico e Depressão Tectônica do Baixo 
Ribeira. A Faixa de Dobramentos do Atlântico apresenta relevos residuais esculpidos 
em forma de morros litorâneos. Já a Depressão Tectônica do Baixo Ribeira abriga 
colinas amplas com baixas declividades nas terras mais baixas e colinas mais dissecadas 
nos setores de altitude mais elevadas nas proximidades dos morros residuais. Sobre esta 
unidade morfoestrutrual (depressão tectônica) apresentam-se também a planície marinha 
e as planícies fluviais esta última podendo ser individualizada em planícies fluviais dos 
rios Ribeira, Pariquera-Açu e Jacupiranga. 

 
Segundo Ross (2006), a faixa de dobramentos denominada de Cinturão 

Orogênico do Atlântico apresenta uma elevada complexidade litológica estrutural fruto 
de longas e intensas atividades tectônicas que ocorreram no pré-cambrinao médio e 
superior com reativação tectogênica no Jura-Cretáceo que Almeida (1967) denominou 
de reativação Wealdeniana. Segundo referidos autores esses movimentos geraram um 
sistema de falhamentos que caracterizam a faixa do Cinturão Orogênico do Atlântico e 
definem um sistema de rifts continentais da faixa sudeste brasileira. 

 
Ross (2002) chama atenção aos trabalhos de Hasui (1977), IPT (1981), Ross e 

Moroz (1997), Almeida (1976) e Riccomini (1989) que tratam do sistema de 
falhamentos transcorrentes, normais e inversos que caracterizam a faixa do Cinturão 
Orogênico do Atlântico e definem um sistema de rifts continentais da faixa sudeste 
brasileira. Ainda segundo referido autor esse sistema se encerra nas áreas de Depressão 
Tectônica que formam bacias de sedimentação cenozóica continentais como as bacias 
sedimentares de São Paulo, Taubaté, Rezende, Curitiba e do Baixo Ribeira. 

 
Geneticamente a região do Baixo Ribeira está relacionada aos processos 

tectogenéticos cenozóicos que, ao mesmo tempo, de um lado geraram os degraus da 
Serra do Mar e Paranapiacaba, de outro produziram depressões tectônicas que 



receberam sedimentos continentais através de transporte fluvial com fases de 
torrencialidade associadas a fases mais equilibradas, associadas ou não a alternância de 
climas secos e úmidos como os depósitos Pariquera-Açu em forma de cascalhos 
heterométricos (ROSS, 2006). Ainda segundo esse autor esses sedimentos seguem 
recobrindo parcialmente alguns topos e vertentes de colinas baixas sem definir estratos 
contínuos, pois, frequentemente, estão associados a detritos finos e médios 
descontínuos, considerados como depósitos aloestratigráficos. 

 
O arranjo da macromorfologia da bacia do Ribeira é concordante com a 

direção do cinturão orogênico do atlântico no trecho sul-sudeste, também concordante 
com o recorte da faixa litorânea do Brasil, o que admite forte influência geotectônica no 
processo de construção do relevo (ROSS, op. cit). Ainda segundo Ross deve-se, 
portanto, considerar a importante contribuição do arranjo estrutural da litologia regional 
que confere diferentes tipos de resistência das rochas ao fator tectônico, sobretudo no 
que se refere à diferença altimétrica estabelecida entre as terras baixas da bacia do 
Ribeira e as terras altas de seu entorno. 

 
O vale do Ribeira apresenta dois principais padrões fisionômicos podendo 

dividi-lo em alto e o baixo Ribeira. O alto Ribeira é caracterizado por vales elevados 
muito entalhados e vertentes bastante inclinadas esculpidas em rochas dominantemente 
do tipo filitos, micaxistos, calcários, dolomitos, granitos, quartzitos e gnaises graníticos 
(ROSS, 2002 e 2006). Emergem desse nível de cimeira serras residuais sustentatadas 
por granitos, quartzitos cujos topos encontram-se preferencialmente acima de 1000 
metros de altitude. 

 
No médio e baixo Ribeira há uma perda gradual de altitude em direção à sua 

foz com relevos dissecados em formas de colinas e morros esculpidos em rochas 
metassedimentares menos resistentes com destaque para os filitos, micaxistos e 
calcários, resultando os terrenos mais elevados em rochas quartzíticas graníticas, 
gnaisicas e eventualmente com calcários e mármores mais resistentes aos processos 
intempéricos (ROSS, op. cit). 

 
A planície marinha do Ribeira do Iguape tem sua gênese e evolução 

relacionada a eventos eustáticos regressivos e transgressivos que afetaram toda a faixa 
atlântica. Ross (op. Cit.) referencia o trabalho de Suguio e Tessler (1992) que 
apresentam quatro estágios no modelo evolutivo para a formação da planície costeira de 
Cananéia e Iguape. O primeiro estágio ocorreu há 120 mil anos e correspondeu ao 
máximo da transgressão Cananéia onde o mar atingia o sopé da Serra do Mar, 
depositando argilas e recobrindo a Formação Pariquera-Açu. O segundo estágio 
relaciona-se à uma regressão onde os depósitos de cristas praiais que foram 
sedimentadas no topo dos depósitos da Formação Cananéia. No terceiro estágio o mar 
atingiu um nível 110 metros inferior ao atual (cerca de 18.000 anos AP) onde os rios 
erodiram fortemente os depósitos da Formação Cananéia. O quarto estágio está 
relacionado ao último evento transgressivo marinho onde o nível de base foi maior que 
o atual há aproximadamente 6.000-7.000 anos AP. 

 
As planícies fluviais do baixo Ribeira são articuladas morfológica e 

geneticamente com a planície costeira, ambas fortemente relacionadas com a gênese da 
Depressão Tectônica do Ribeira. A planície fluvial do Ribeira apresenta significativa 
diferenciação, nas áreas a jusante e à montante da cidade de Registro. Enquanto nos 



trechos à montante dominam planícies e terraços mais estreitos constituídos por 
depósitos preferencialmente argilo-arenosos e cascalhos, nos trechos a jusante as 
planícies são mais largas, originadas principalmente a partir de vales afogados pela 
sedimentação marinha devido a movimentos eustáticos.  

 
No Baixo Ribeira o pequeno gradiente topográfico oferece maiores 

dificuldades ao escoamento superficial, dificultando drenagem das águas superficiais 
para o mar. Nesses trechos prevalecem condições de sinuosidade do canal em forma de 
meandros divagantes onde o tempo de permanência das águas de inundação é maior. As 
planícies são mais arenosas e mais úmidas, além de apresentar o nível freático muito 
próximo à superfície, com afloramentos formando brejos e pântanos. 

 
4. USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 
A folha Pariquera-Açu (SG-23-V-A-IV-1) localiza-se na porção sul do Estado 

de São Paulo, região Administrativa de Registro abrangendo os municípios de Registro 
e Pariquera-Açu e está inserida no contexto do Baixo Ribeira do Iguape. A região em 
apreço, assim como todo o Vale do Ribeira, é de ocupação bastante antiga já tendo 
atravessado vários ciclos econômicos (ciclo paulista da cana-de-açúcar, mineração, 
rizicultura, baninocultura, teicultura e mais recentemente com a atividade turística). 

 
O maior dinamismo econômico da região se deu durante o século XIX, 

especificamente no período de 1600 a 1697 devido, sobretudo, à mineração de ouro no 
Vale do Ribeira. Durante esse período a região esteve voltada à produção agrícola. Essa 
atividade tinha como destino principal o abastecimento das regiões produtoras de ouro. 
Foi nesse mesmo período que outras cidades do Vale assumiram papel de destaque, 
principalmente Iguape por ser a principal ligação do interior, onde eram exploradas as 
jazidas, com o mar que escoava a produção. 

 
Com a descoberta de novas jazidas em Minas Gerais o ciclo da mineração no 

Vale do Ribeira entra em decadência, devido às baixas reservas do minério, a super 
exploração das mesmas e, principalmente, com a descoberta de grandes jazidas de ouro 
em Minas Gerais. 

 
Após a decadência da produção mineral no Vale do Ribeira a agricultura 

assume destaque passando de uma atividade cujo destino principal era o abastecimento 
das áreas de mineração a uma economia diversificada com a produção de diferentes 
produtos agrícolas, sobretudo mandioca e arroz. Esse último tornou-se o principal 
produto da pauta de produção da região, dinamizador da economia regional após o 
término ciclo da mineração. 

 
A abolição da escravatura e a conseqüente impossibilidade da continuidade da 

utilização da mão-de-obra escrava nos arrozais, fez com que a atividade entrasse em 
decadência, devido, sobretudo, à atração da mão-de-obra assalariada para os cafezais. 
Segundo Ross (2006), o declínio na disponibilidade de mão-de-obra assalariada para a 
região se deu por meio da concorrência com a atividade cafeeira que estava em plena 
expansão nas áreas do planalto que dispunham de melhores condições climáticas e 
edafopedológicas, drenando desta forma, toda a mão-de-obra disponível para o planalto. 

 



Ademais foi estabelecida uma forte política estatal de atração de mão-de-obra 
para a região por meio do estabelecimento de colônias imigrantes ao longo do século 
XX oriundas, sobretudo da Europa, contudo, sem lograr êxito. Em 1902 teve início a 
imigração japonesa que impulsionou um novo processo de renascimento econômico 
com o desenvolvimento da agricultura. 

 
As atividades se desenvolveram em bases técnicas bastante rudimentares 

ocupando toda a área do Vale, sobretudo os arrozais que ocuparam indistintamente as 
planícies fluviais do Ribeira. 

 
Os imigrantes japoneses introduziram a teicultura (cultivo do chá) o que levou 

a lento processo de recuperação na década de 1930. A atividade agrícola assumiu tal 
dinamismo que levou à incorporação de áreas ocupadas por matas primitivas, sobretudo 
a teicultura e a baninocultura. Esse crescimento, contudo, não conseguiu acompanhar o 
dinamismo econômico das demais áreas produtoras do Estado de São Paulo, em virtude 
das limitações impostas pelo clima, pelo relevo e pelos solos não favorecendo a 
expansão da atividade cafeeira na região. 

 
A cidade de Registro assumiu a hegemonia econômica da região após a 

introdução da colonização japonesa e devido a fortes investimento estatais, 
principalmente em obras estruturantes como a construção da rodovia BR-116 e da 
ferrovia que ligavam o Vale do Ribeira ao planalto e ao Porto de Santos. A junção 
desses fatores desencadeou um processo de recuperação econômica para todo o Vale do 
Ribeira, sobretudo pela produção de bananas e chá na década de 1920. 

 
A rizicultura teve novo impulso principalmente devido a crescente demanda 

do produto no início do processo de urbanização. Contudo, nas últimas décadas os 
arrozais cederam lugar a baninocultura nas planícies e áreas mais rebaixadas e a 
teicultura veio a ocupar os morros e colinas da região avançando em alguns casos sobre 
áreas anteriormente ocupadas por matas nativas. De acordo com Ross (2006) a 
baninocultura, a teicultura e abertura da BR-116 determinaram a estrutura agrária e as 
relações socioeconômicas predominantes na região. 

 
As limitações impostas pelas condições edafopedológicas e climáticas 

pouparam a região da ocupação cafeeira que incorporou rapidamente as terras do 
planalto paulista. O não desenvolvimento dessa atividade propiciou que na área de 
entorno da região de Registro atualmente encontrem-se uns dos últimos redutos de 
floresta atlântica no Estado de São Paulo e em toda a faixa atlântica brasileira. 

 
A partir da existência desse potencial natural foram tomadas medidas por parte 

do poder público para a preservação e conservação dos recursos naturais nas áreas 
adjacentes de Cajati, Registro, Jacupiranga e no município de Iguape, formando um 
conjunto de unidades de conservação da natureza tanto a nível estadual como federal. 

 
O estabelecimento das unidades de conservação vislumbrou o 

desenvolvimento da atividade turística que surge como nova possibilidade de 
desenvolvimento econômico para a região do Ribeira, principalmente nos setores da 
escarpa da Serra do Mar e Planície costeira de Cananéia e Iguape. Essa atividade, 
porém, tende a ter pouca importância na área de estudo. 

 



Ao tempo que o estabelecimento das unidades de conservação possibilita o 
desenvolvimento do turismo nas áreas da escarpa da Serra do Mar e na planície costeira 
de Cananéia Iguape, essa atividade tende a ser pouco significativa na região em apreço 
devido, sobretudo, a inexistência de unidades de conservação na região de estudo e o 
elevado grau de transformações dos recursos naturais para o desenvolvimento de 
atividades agrícolas na região em estudo. No entanto, há um grande potencial para o 
turismo histórico, visto que a região foi um dos primeiros núcleos de colonização do 
Estado e teve grande importância econômica. 

 
5. ZONEAMENTO AMBIENTAL 

 
O zoneamento ambiental encerra o resultado da análise das condições do meio 

físico natural e as condicionantes socioeconômicas, compreende, por conseguinte, a 
correlação de todas as informações levantadas numa perspectiva de indissociabilidade 
das componentes naturais com as condicionantes socioeconômicas, considerando a 
legislação ambiental pertinente. 

 
O estabelecimento do zoneamento ambiental objetiva efetivamente indicar 

alternativas de uso e ocupação dos recursos naturais de acordo com a capacidade de 
suporte dos ambientes. Desta feita, foram definidas zonas considerando as 
potencialidades e as limitações impostas aos diferentes sistemas face às intervenções 
humanas. 

 
Para a execução do zoneamento tomou-se como base a compartimentação do 

relevo por encerrar a interação das componentes da natureza. Contudo, foi estabelecida 
a relação de interdependência entre o relevo e as demais componentes naturais. 
Associado às condições do meio físico-natural foram consideradas as formas de uso e 
ocupação da área, o estágio atual de desenvolvimento das atividades socioeconômicas, e 
a legislação ambiental pertinente. 

 
De forma sintética para a definição do zoneamento foram elaborados e 

considerados três parâmetros essenciais, quais foram: as potencialidades, as fragilidades 
e recomendações de uso e conservação. Com base nos preceitos anteriormente 
mencionados foi estabelecida a proposta de zoneamento que segue. 

 
Zona de Preservação Ambiental 

 
A zona de preservação ambiental visa à manutenção dos ambientes naturais 

necessários à existência ou reprodução da biodiversidade. São constituídas por áreas 
frágeis face às intervenções humanas. Engloba espaços que sofrem restrições ao uso, 
conforme definido na legislação ambiental, e as áreas de maior fragilidade ambiental. 
Constituem essa zona os terrenos íngremes dos morros residuais (ZPAmr), e as áreas 
mais planas da planície marinha (ZPApm) e das planícies fluviais (ZPApf) dos rios 
Pariquera-Açu, Jacupiranga e Ribeira. 

 
Dada a maior fragilidade desses ambientes devem ser tomados cuidados 

especiais para que seja assegurada a manutenção de sua integridade sistêmica, para 
tanto, devem ser desenvolvidos programas que visem à reconstituição e manutenção da 
biodiversidade, além do desenvolvimento de programas de educação ambiental, turismo 
ecológico e pesquisa científica. 



 
Zona de Uso Sustentável  

 
A zona de uso sustentável corresponde aos terrenos que não apresentam 

maiores dificuldades para o uso e ocupação do solo, mas que ainda guardam 
características ambientais de significativa importância. São áreas, portanto, propícias ao 
desenvolvimento das atividades socioeconômicas em bases sustentáveis, ou seja, 
considerando a capacidade de suporte dos ambientes face às intervenções humanas. 

 
Embora sejam áreas destinadas ao desenvolvimento de atividades econômicas, 

com ênfase nas atividades de agropecuária e extrativismo, devem ser evitados usos 
predatórios, sobretudo em áreas de maior declividade que podem favorecer os processos 
erosivos causando perdas de solos e comprometimento dos recursos ambientais. O 
principal fator limitante dessas áreas é o relevo que propiciam ou não o 
desenvolvimento de determinadas atividades produtivas. Nesse sentido foram definidas 
as seguintes zonas: Zona de Uso Sustentável das Colinas Baixas (ZUScb) e Zona de 
Uso Sustentável das Colinas Altas (ZUSca). 

 
Zona de Urbanização Consolidada 

 
A Zona de Urbanização Consolidada (ZUC) corresponde às áreas onde o 

processo de ocupação do território foi sistematicamente suprimindo as características 
naturais para dar lugar à ocupação urbana. Nessas áreas a degradação e o 
comprometimento ambiental são evidentes. 

 
Verificam-se nessas áreas diferentes tipologias de uso, incluindo áreas 

comerciais, residenciais e outros tipos de usos. Constituem áreas que devem ser 
destinadas preferencialmente à expansão e consolidação da ocupação urbana, onde na 
medida do possível devem ser implementadas programas de recuperação da qualidade 
ambiental. 

 
5.1 Síntese de Zoneamento Ambiental 

 
O Zoneamento ambiental está esboçado no quadro síntese de zoneamento 

ambiental (quadro 01), o qual apresenta de forma sintética a proposição das zonas 
estabelecendo as potencialidades e fragilidades de cada zona. Com bases nessas duas 
características são apresentadas as recomendações de uso e ocupação para cada zona. 

 
O mapa de zoneamento ambiental apresenta cartograficamente a 

espacialização das zonas conforme os preceitos anteriormente estabelecidos. Referido 
mapa guarda estreita relação com os demais produtos cartográficos produzidos, 
especialmente com o mapa geomorfológico e o mapa de fragilidade ambiental, por 
retratarem os principais compartimentos de relevo e o resultado do diagnóstico 
ambiental. 

 



Quadro 01 – Síntese de Zoneamento Ambiental. 

ZONA POTENCIALI-
DADES FRAGILIDADES RECOMENDAÇÕES 

ZPApf – Zona 
de 
Preservação 
Ambiental das 
planícies 
fluviais 

Captação de água 
para consumo 
humano; 
mineração 
controlada; 
fertilidade dos 
solos; potencial 
hidrogeológico; 
lazer e recreação. 

Inundações 
periódicas; 
inadequação à 
ocupação urbana; 
lençol freático 
elevado; 
encharcamento dos 
solos; materiais 
inconsolidados. 

Recuperação da mata 
ciliar, agricultura nas 
áreas já ocupadas no 
Ribeira; atividades de 
lazer e recreação; 
manutenção da 
funcionalidade sistêmica; 
obediência à legislação 
ambiental; ecoturismo; 
educação ambiental; 
pesquisa científica. 

ZPAm– Zona 
de 
Preservação 
de Morros 

Elevada 
biodiversidade; 
Ressurgências;  

Solos rasos; 
declividade 
acentuada; 
impedimentos à 
agricultura; áreas 
legalmente 
protegidas; 
susceptibilidade à 
erosão. 

Manutenção da 
biodiversidade; pesquisa 
científica; ecoturismo; 
educação ambiental; 
manutenção da 
funcionalidade sistêmica; 
obediência à legislação 
ambiental; extrativismo 
vegetal controlado. 

ZPApm– 
Zona de 
Preservação 
Ambiental da 
Planície 
Marinha 

Relevo não é fator 
limitante; maior 
oferta hídrica; 
baixo gradiente 
topográfico. 

Restrições legais; 
solos encharcados 
com baixa fertilidade; 
escoamento 
superficial muito 
lento;. 

Obediência a legislação; 
recuperação das áreas 
degradadas; ecoturismo; 
educação ambiental. 

ZUSca– Zona 
de uso 
sustentável 
das colinas 
altas 

Fertilidade dos 
solos; 
disponibilidade 
hídrica; agricultura 
com técnicas 
adequadas de 
manejo. 

Inclinação acentuada 
e algumas vertentes; 
impedimentos a 
mecanização;  

Silvicultura nas áreas 
menos íngremes; 
extrativismo; 
recuperação da mata nos 
setores mais íngremes; 
extrativismo vegetal. 

ZUSca– Zona 
de Uso 
Sustentável 
das colinas 
baixas 

Relevo não é fator 
limitante; 
disponibilidade 
hídrica; 
possibilidade de 
mecanização. 

Solos pouco férteis; 
alguns setores 
apresentam 
problemas de 
drenagem; sulcos de 
erosão. 

Expansão da malha 
viária e urbana; 
agropecuária; 
extrativismo vegetal. 

ZUc– Zona de 
Urbanização 
Consolidada 

Ampliação e 
expansão da malha 
urbana e viária; 
Desenvolvimento 
de atividades 
econômicas do 
setor secundário e 
terciário. 

Impermeabilização 
dos solos; ocupação 
de áreas de planícies; 
comprometimento 
dos recursos naturais; 
precariedades de 
saneamento 
ambiental. 

Expansão da ocupação 
urbana; adensamento 
demográfico; ampliação 
da rede de esgotos; 
inibição das ocupações 
em áreas de planícies. 



 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Embora seja um dos primeiros núcleos de colonização do Estado de São Paulo 

a região do Vale do Ribeira atualmente encontra-se num processo de estagnação 
econômica. Este fato resulta primordialmente das limitações edafopedológicas da área 
que não propiciou o desenvolvimento de atividades agrícolas mais rentáveis. As várias 
tentativas de dinamização econômica da região não atingiram os objetivos traçados, à 
exceção da migração japonesa que obteve maior êxito, sendo em grande parte 
responsável pelo rejuvenescimento socioeconômico da região. Isso se deve 
primordialmente aos investimentos estatais para fixação dessas colônias. A abertura das 
vias de circulação que ligavam a capital de São Paulo com a Região Sul contribuiu 
fortemente nesse processo. 

 
A ocupação da agricultura sobre as áreas de maior declividade originalmente 

ocupadas por mata atlântica gerou uma série de problemas ambientais, tais como 
ocupação em áreas de risco, ou seja, em áreas propícias a grandes escorregamentos 
erosivos. O declínio da atividade possibilitou um processo de recuperação dessa 
vegetação e conseqüentemente contribuiu para a manutenção do equilíbrio dinâmico do 
meio, embora ainda se verifiquem problemas relacionados às práticas agrícolas pautadas 
em técnicas rudimentares em áreas de declividade acentuada. 

 
Ademais, tal prática pedagógica junto aos alunos da disciplina mostrou-se um 

importante mecanismo didático, já que propiciou aos discentes a oportunidade de 
realizar um trabalho de geografia voltado ao planejamento e gestão ambiental. 

 
Acredita-se que a presente proposta de zoneamento atingiu os objetivos 

esperados, por apresentar uma melhor adequação das formas de uso e ocupação com as 
potencialidades e fragilidades da área face às atividades humanas, tornando-se um 
importante instrumento de planejamento e gestão ambiental com vistas à condução de 
um processo de re-ordenamento territorial. 
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